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arf tyN

Ved navne op råb kon sta tere des, at 18 par cel ler 
ud af 51 var rep ræ sen teret ved 26 med lem mer. 
Des uden fore lå en kel te fuld mag ter. 

a) Valg af diri gent
Bir git Stens gaard blev valgt.

b) For mand ens be ret ning
Con nie Hunds dahl re de gjor de for årets ak ti vi -
te ter. Efter som re fera ter ne fra de af hold te be -
styrel ses mø der (25.5., 15.8., 1.11. og 16.3.) er
ble vet gjort hjem me si de-til gæn ge li ge, har
med lem mer ne haft lej lig hed til at “føl ge med”.
De se ne ste re fera ter var til li ge ved lagt gen eral -
for sam lings ind kal del sen.

2005-06 har været et ro ligt, men in gen lun -
de “pas sivt” år. Be styrel sen har været i for -
hand ling med po li ti et om tra fik for hold og har
se nest få et op lyst, at blom ster kum mer for -
ment lig kan op nå god ken del se som fart dæm -
pen de for an stalt nin ger. 

På de in dre lin jer har ud val ge ne gjort et ud -
mær ket styk ke ar bej de. Con nie frem hæ ve de
den for trin li ge som mer fest, som hav de været
be gun sti get af godt vejr og stor til slut ning. Til li -
ge glæ de de hun sig over de mere “spon ta ne”
ar ran ge men ter i årets løb: Bør ge Hel mer hav -

de i Ali ce og Kar sten Hin ges lofts lo ka le talt om
og vist bi lle der fra sin pil grims rej se sam men
med In ger til San ti a go de Com po ste la. Jens
An dre sen hav de gui det os gen nem ud stil lin -
gen “Vi kin ger nes År hus” på For historisk Mu -
seum, Mo es gaard. I beg ge til fæl de med god til -
slut ning.

Con nie be kla ge de, at ju le ar ran ge men tet
var gå et i va sken, men til gen gæld hav de man
haft et frem ra gen de fast e lavn sar ran ge ment
med godt, mildt vejr og mas ser af børn og bør -
ne børn.

c) Frem læg gel se af det 
re vi dere de regn skab
Bør ge Hel mer frem lag de det re vi dere de regn -
skab, som pr. 31.3.2006 ba lan cere de med kr.
27.834,89. Med 51 kon tin gent be ta len de med -
lem mer hav de ind tæg ten været kr. 20.410,04,
mens ud gif ten an drog kr. 24.247,01 (hvor der
var bud get teret med kr. 29.000,00). Regn ska -
bet blev god kendt.

d) Ud val ge nes be ret nin ger
Ved li ge hol del ses ud val get

Ud val get har fulgt op på sid ste års store ud -
tyn dings ind sats og i efter året la det plan te has -
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sel nær bålpladsen i heg net ud mod mar ker ne. 
En vel fyldt bålplads ind by der til afb ræn ding
val borg saf ten (det lyk ke des seks frem mød te at
afb ræn de ca. halv de len af bå let). Der er ind -
kaldt til for årsved li ge hol del se 6. maj kl. 13-16. 

Det ud spandt sig en de bat om ved li ge hol -
del sen af skræn ten ved post kas sen. For års- og
som mer ved li ge hol del sen er ud li ci teret til lod -
der ne, i år Kær lod den med Flem ming Nør -
gaard som ini ti a tiv ta ger. Ar bej det bør ud føres,
så snart lu pi ner ne er (næ sten) af blom stre de.
Ud val get vil nok på læn gere sigt under sø ge,
hvad det vil ko ste at få en ha ve mand til at
over ta ge ved li ge hol del sen, evt. fore ta ge en
om læg ning. Mo gens Eskild sen poin tere de, at
det ikke stod skidt til, hvis det var eneste
problem på højen. 

Skt. Han sud val get
Trods en vis ud skift ning i vin- og pøl se bo den
var det tra di tions ri ge ar ran ge ment for lø bet på
smuk ke ste vis, med en heks, der over trum fe -
de, hvad man hid til har set, men uden bål ta le,
hvad ud val get må ske vil æn dre på i år. 

Bør ne ak ti vi tet sud val get
Jævn før for mands beret nin gen.

Pe tan qu eud val get
Mo gens Eskild sen no tere de, at der i for bin del -
se med ved li ge hol del ses ar ran ge men tet F-05
var kom met et nyt lag sten mel på ba nen, og lo -
ve de, at der også i år vil bli ve ar ran geret stor -
høj me ster skab i den ædle sport. Sed del her om
vil bli ve ud sendt.

Le gepladsud val get
For skel li ge pro ble mer ved røren de le gered ska -
ber ne dis ku tere des. Car sten Hin ge hav de på
ny la det svæ ve ba ne kablet stram me op. 

Bi o gra fud val get
Med lem mer ne in vi terer på skift til film ti gan ge
om året. Det fak ti ske del ta geran tal har i
2005-06 ef ter om stæn dig he der ne og inter es -
sen svin get mel lem fem og fem ten pr. gang.
Ge vin sten er, at man får (må ske for nød ne) im -
pul ser til at “kom me af sted”, samt det frugt -
bare sam vær over efter kaf fen.

Lit tera tur kredsen
Med et kvart år hun dre de på bag en mø des man 
fort sat må ned ligt til dis kus sion af en bog, og fra
tid til an den del ta ger man i te a ter- el ler op læs -
nings ar ran ge men ter uden for hø jen.

Bog klub ben
Der var in gen med lem mer af den ne “yn gre” lit -
tera tur kreds til ste de.

Histori e grup pen
Med lem mer ne ud vek sler er farin ger om de res
egen pro jek ter (kir ke bogs di gi ta li sering, egns-
og slægt shistorie, osv.) og bi dra ger sam men til
do ku men ta tion af Stor højs historie. Nog le af
re sul ta ter ne til gæn ge lig gøres via hjem me si -
den. For ti den for bere des en ar ti kel sam ling.

Stor høj hjem me si de
Med Bør ge Hel mer som web ma ster sker der en 
lø ben de ud byg ning. Dels in for merer si den om
ak tu el le ting & sa ger, dels ud vi der ar kiv de len
sig fort sat.

Ma lek redsen
Med Jør gen Thoren dahl som guru ta ges i en
græn se o versk ri den de be væ gel se sta dig nye
ud for drin ger op. An e gen Tril lings gaard
skildre de be væ gen de, hvor dan det var for del -
ta ger ne ef ter en lang vin ter at “kom me på
græs”.

Som mer festud val get
Jævn før. for mands beret nin gen. 

Kul tur tur-ud val get
2005-turen gik til Skjern Å (to ti mers gui ded
tour) og Var de (kir ke og mu se er), en me get fin,
af vejr gu der ne be gun sti get op le vel se. - Ud val -
get ori en tere de om den fore stå en de tur (søn -
dag 21.5.) til tre kan ten Ran ders, Ho bro, Mari -
a ger; til mel ding se nest søn dag 7.5. kl. 15.07 til
Bir git og Bob Stens gaard, Stor høj vej 24 (8627
4306).

e) Ind kom ne for slag
In gen.

f) Frem læg gel se af bud get
Der er bud get teret med et under skud på kr.
8.290,00. Ta len er i det væ sent li ge om en gen -
ta gel se af bud get tet for 2005-06. Skønt ud gif -
ten til “Ar ran ge men ter” i 2005-06 har været
langt min dre end de bud get tere de kr.
10.000,00, fast hol des den vide ram me, som et
sig nal om, at de impli cere de ud valg ikke bør
føle sig “hæm me de”. Der blev stil let spørgs mål 
om, hvil ken fri hed bud get tet gav for evt.
etablering af en ba sket ball-bane. Be styrel sen
repli cere de, at der jo ikke fore lå no get ud spil fra 
det ned sat te ad-hoc-ud valg, men at der var en
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vis elastik i po sten “Ved li ge hol del se af fæl le s -
are al”. Be styrel sen har i øv rigt et vist rå derum i
for hold til gen eral for sam lin gen, og der kan evt. 
af hol des eks tra or di nær gen eral for sam ling. 

Bør ge op ly ste, at som merens græsslå ning er 
for hand let på plads. Det er en for udsæt ning, at 
muld var pe skud de ne for ud for slå nin ger ne
fjer nes/spre des af lo kal arbejdskraft. 

Der blev spurgt til det ik ke mere fi gureren de
punkt “Sti le je”. Poul Spliid Pe der sen øn sker ik -
ke at mod ta ge le je, men vil i ste det ger ne ori -
en teres om fore nin gens ak ti vi tet og lej lig heds -
vis og så ger ne del ta ge. Be styrel sen har tak -
nem me ligt accepteret dette arrangement.

Bud get tet blev ved ta get. Kon tin gen tet vil
fort sat være på kr. 400.

g) Valg af tre be styrel ses med lem mer
Ikke på valg: Lin da Sven nings en, Su san ne
D’Sou za, Bo dil Las sen. På valg: Bør ge Hel -
mer, Con nie Hunds dahl, Aage Jør gen sen.
Gen valgt blev: Bør ge Hel mer. Ny valgt blev:
Lars Ve ster gård An der sen, Lis beth Pe der sen.

h) Valg af re vi sor og re vi sor supple ant
Gen valgt blev: Mo gens Eskild sen og Ste en
Mik kel sen.

i) Ned sæt tel se af ar bejds ud valg
Ved li ge hol del ses ud valg

Pal le Eli Jen sen, Lis bet Thoren dahl, Aa ge
Jør gen sen, El se Dom ber now sky, Lan ce lot
D’Souza.

Sct. Hans-ud valg
Ali ce Hin ge, Kar sten Hin ge, Jens An dre sen,

Jens Birk Lauridsen, Christi an Iver sen, Ire ne
Mih len dorf Ther kel sen.

Bør ne ak ti vi tet sud valg
Lin da Sven nings en, Lis beth Al nor, Dor the

Svend sen, Con nie Hunds dahl.

Pe tan qu eud valg
Brit ta Han sen, Mo gens Eskild sen.

Le gepladsud valg
Kar sten Hin ge, Jens An dre sen, Ej nar Jes -

per sen, Pe ter Hahn.

Kul tur tur-ud valg
Karen og Jens Birk Lauridsen, Bir git og Ro -

bert Stens gaard, Mar gre te Blom gren og Aa ge
Jør gen sen.

Som mer festud valg (ned sat ved som mer fe sten 
2005)

Lis beth Pe der sen, Hen rik Munk Eb be sen,
Kir sten Hou mann Mag nus sen, Astrid Bruun
Be rtel sen, Jens Brünings-Han sen, An ne Lin -
de bo Leth, Jens Andresen.

j) Even tu elt
I for læn gel se af punkt i) luf te de Su san ne
D’Sou za en tan ke om, at bør ne ne, især de “æl -
dre”, fik mu lig hed for over for be styrel sen at re -
de gøre for de res øn sker og be hov på en or ga ni -
seret og for plig ten de måde. Tan ken blev vel
mod ta get og vil føl ge lig ind gå i den nye be -
styrel ses over ve jel ser.

Det af be styrel sen ned sat te ad-hoc-ud valg
(be stå en de af le gepladsud val get samt Lan ce -
lot D’Sou za, Mi cha el Svend sen og Hen rik
Munk Eb be sen) til under sø gel se af mu lig he -
den for øko no misk og på an den vis ac cep ta bel 
etablering af en ba sket ball-ba ne lag de op til
drøf tel se af sa gen. Be styrel sens tan ke om at
spil le på lod der ne med “mo bilt ma teri el” mød -
te for stå el se i for sam lin gen, men ud val get be -
to ne de, at bør ne ne måt te ha ve en fuldt til -
freds stil len de (ik ke-skrå nen de) ba ne med de
ret te mål. Efter som det er ure a listisk at etablere 
en ba ne i hen hold til det ude fra mod tag ne til -
bud (kr. 58.000), be står øvel sen alt så i at fin de
frem til en langt bi lli gere løs ning, der dog le ver
op til bru ger bør ne nes for vent nin ger. (Det var
let tere i gam le da ge, hvor hø jens børn flok ke -
des om bord ten nis bor de ne rundt om kring i
kæl der rum me ne og spil le de de res kam pe og
vandt de res tro fæ er for Mår slet Bord ten nisk -
lub.) Jør gen Thoren dahl an mo de de om, at
man frem for en hov sa-løs ning fik ud ar bej det
en lang sig tet pro gno se for be ho vet, så der ik ke
bli ver et skri gen de mis for hold mel lem in ve -
stering og an ven del se. Ud val get lo ve de at ven -
de til ba ge med gennem ar bej de de planer.

Her ef ter tak ke de diri gen ten de nu for hen -
væren de be styrel ses med lem mer - og del ta ger -
ne for ri me lig ro og orden.

PS 
1) Den kom mu na le ska de dyrs be kæm pel se

har som svar på en hen ven del se fra
fore nin gen op lyst, at muld var pe er fri ta -
get for for føl gel se i of fent ligt re gie.

2) En kla ge over, at det om kring Jyl lands-Po -
stens hen te kas se ud for Stor høj vej 30
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Det te års læn ge ven te de og tra di tions ri ge 

Som mer fest 
for Stor høj Be bo er fore ning 

af hol des igen i år i tel tet på fæl le sare a let.
Fe sten fin der sted den 19. au gust 2006.

Sæt kryds i ka len deren al lere de nu.
Nær mere in for ma tion føl ger om kring Sct. Hans

ofte fly der med plast bånd stam men de
fra blad pak ker ne, har be styrel sen fået
re tur. Bla det mel der hus for bi. Det er
ene og ale ne bla dets hol dere, der har
an svaret for tå le li ge for hold om kring
ord nin gen. Be styrel sen fore slår, at hver
dags før ste af hen ter er den, der ud vi ser
den for nød ne kon dui te, så vi kom mer
ud over den ne kil de til ir ri ta tion over
plast, der blæ ser rundt på vej og i ha ver. 

3) Fra Grun de jer fore nin gen har be styrel sen
mod ta get en op for dring til at slut te op
om en kla ge over den ofte vildt hur ti ge
bi lkør sel på Hør retvej. Man hen vi ser til,
at der ef ter an kom sten af kron vildt til
om rå det er sti gen de ulyk kes ri si ko. Be -
styrel sen vil for ment lig støt te sa gen via
Mår slet Fæl les råd.

Aa ge Jør gen sen/ref. (1.5.2006)


